
ПРОТОКОЛ № 2

За разглеждане и оценяване на техническите предложения

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД - 10 - 37/25 май 2021 (вт), UTC+3 1 на инж. Николай Вълчанов - Директор на ТП "ДГС Царево", по Открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Следгаранционно, сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане, тенекеджийско - бояджийски
дейности и други сходни на тях услуги, вкл. ремонт и доставка на резервни части и консумативи за МПС - стопанисвани от ТП "ДГС Царево" - 24 месеца” в следния състав:

Председател на оценителната комисия

Иванка Пеева Желязкова
Членове на оценителна комисия:
1. Калин Михайлов Николов
2. Янка Бончева Овалова

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, след изтичане на срока за представяне на допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи, относно съответствието на кандидатите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
 До крайния срок за представяне на допълнителни документи – 01.06.2021 г., включително във връзка с констатациите на комисията, изложени в протокол № 1 от 25.05.2021 г., в
платформата са постъпили допълнителни документи от следните кандидати:

1. OF398228 АУТОКОМ 2 ЕООД
Комисията разгледа допълнително представените документи, относно съответствието на кандидата с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя, и установи следното:

1. АУТОКОМ 2 ЕООД е представил допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. Чрез секция „Съобщения и разяснения“ на ЦАИС ЕОП, в срока по чл. 54, ал. 9 от ЗОП,
участника е представил коректно попълнени, изисканите от комисията документи – ново  Приложение № 1 - Заявление за участие по чл. 39 от ППЗОП, съдържащо опис на приложените
документи към процедурата.

Предвид обстоятелствата, че не са установени липси, несъответствия и непълноти в офертата на кандидата и същият изпълнява минималните изисквания за лично състояние и критериите за
подбор, комисията в изпълнение на разпоредбата на чл. 104, ал. 1 от ЗОП, допуска до следващия етап на процедурата – разглеждане и оценка на техническите предложения, съответно
оценка на всеки показател от комплексната оценка, съгласно методиката, следният участник:
1. АУТОКОМ 2 ЕООД;
Работата на комисията приключи в 11:30 ч. на 02.06.2021 г.
На 02.06.2021 г., в 14:00 ч., комисията продължава своята работа. Заседанието е за разглеждане на техническите предложения на участниците и оценка по отделните показатели, съгласно
методиката за оценка на Възложителя.
Съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, посоченото в протокол № 1 и настоящият такъв, следва да се оценят показателите, които представляват параметри от техническото предложение и
същите са част от показателите за оценка.
Разглеждане на техническото предложение на участника и оценка по отделните показатели:
Предвид методиката за оценка, комисията извърши общ преглед на представеното техническо предложение на участника, съгласно образеца по Приложение № 4 от документите за участие,
както следва:
За участник АУТОКОМ 2 ЕООД: техническото предложение е представено, съгласно условията на поръчката. Същото съдържа информация за всички технически параметри и данни
необходими за оценка по отделните показатели.
Съгласно утвърдената методика, крайното класиране на участниците се определя на база най – висока крайна комплексна оценка, образувана по точкова система, като максималния брой
точки, които участникът може да получи е 100 точки. Участниците се класират по низходящ ред.
Показателите за оценка са:
Ккомпл. = К1+К2+К3+К4+К5, като критериите К1 и К4 са ценови, а критериите К2, К3 и К5, са критерии включващи, качествени признаци и характеристики от предмета на
обществената поръчка.
Към настоящият етап от поръчката, ще се оценяват само показателите: К2, К3 и К5.

ЗА ПОКАЗАТЕЛ (К2)  ОТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА.
Критерии К2: Срок за доставка на резервни части и консумативи, освен по списъка в спецификация, така и за тези извън списъка от същата спецификация, считано от момента на
подаване на заявката от възложителя:

К2 = (Срок за доставка на резервни части): 100 х 10, където:
- При заявен срок за изпълнение в рамките до 10 (десет) работни дни, считано от момента на изпращане (подаване) на заявката от възложителя към изпълнителя, участникът получава
– 100 точки;
- При заявен срок за изпълнение в рамките от 11 (единадесет) до 15 (петнадесет) работни дни, считано от момента на изпращане (подаване) на заявката от възложителя към
изпълнителя, участникът получава – 20 точки;
- При заявен срок за изпълнение от 16 (шестнадесет) до 45 (четиридесет и пет) работни дни, считано от момента на изпращане (подаване) на заявката от възложителя към
изпълнителя, участникът получава – 10 точки.
Максималният брой точки, които даден участник може да получи по този показател са 100 точки.
10 – коефициент на тежест на критерия К2 в общата оценка, като максималните точки, които даден участник може да получи по този критерий в общата оценка на офертата са 10 точки.

Резултата от предложението на участника по показател К2 е, както следва:

1.  АУТОКОМ 2 ЕООД, предлага срок за доставка 5 (пет ) работни дни;

Съгласно методиката, предвид даденото предложение на участника, последният получава следните точки по показател К2:
За АУТОКОМ 2 ЕООД – К2 = 100 точки;
Предвид горепосоченото, оценката по показател К2 за участника е: 
За АУТОКОМ 2 ЕООД – К2 = 100/100 х 10 = 10 точки;

ЗА ПОКАЗАТЕЛ (К3)  ОТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА.
Критерии К3: Брой база/и за извършване на ремонта на МПС – предмет на поръчката, която/то следва да е/са само с местоположение, в района на дейност на ТП „ДГС Царево”,
включително и град Царево:
К3 = (Заявени специализирани бази на територията на различни общини в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево”, съгласно спецификацията): 100 х 30,
където:
- При заявени три и повече (3) специализирани бази, съгласно техническата спецификация, участникът получава – 100 точки;
- При заявени две (2) специализирани бази, съгласно техническата спецификация, участникът получава – 50 точки;
- При заявена една (1) специализирана база, съгласно техническата спецификация, участникът получава – 10 точки.
30 – коефициент на тежест на критерия К3 в общата оценка, като максималните точки, които даден участник може да получи по този критерий в общата оценка на офертата са 30 точки.

Предложението на участника е следното, при спазване на задължителното условие – базите да са разположени, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево“ – общ. Царево
и/или общ. Приморско, като поне една от тях да се намира в гр. Царево:
 

1. АУТОКОМ 2 ЕООД, заявява 1 (един) бр. сервизна база на територията на гр. Царево; Базата е ресурс на трето лице, което ще се използва от участника. Посочената от
участника сервизна база, находяща се в гр. Бургас няма да се вземе под внимание при оценяването по този критерий, тъй като се намира извън обхвата на дейност на стопанството.

Съгласно методиката, предвид даденото предложение на участника, последният получава следните точки по показател К3:
За АУТОКОМ 2 ЕООД – К3 = 10 точки;
Предвид горепосоченото, оценката по показател К3 за участника е:
За АУТОКОМ 2 ЕООД – К3 = 10/100 х 30 = 3 точки;

ЗА ПОКАЗАТЕЛ (К5)  ОТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА.
Критерии К5 – Предложена търговска отстъпка от единичните цени за оригинални резервни части, извън списъка посочен в техническата спецификация, спрямо цената обявена в
търговските му обекти към датата на заявка. Обявеният % търговска отстъпка остава фиксиран за целия период на изпълнение на договора.



Забележка: Предлаганият % (процент)  търговска отстъпка, следва да се посочи, като цяло положително число.
К5 = (Тот n : Тот max)*5;, където:
Тот n – предложната в проценти търговска отстъпка от оценявания кандидат;
Тот max – предложената в проценти максимална търговска отстъпка измежду офертите на допуснатите до участие кандидати;
5 – коефициент на тежест на критерия К5 в общата оценка, като максималните точки, които даден участник може да получи по този критерий, в общата оценка на офертата са 5 точки.
Процентът на търговска отстъпка не може да бъде по-малък от 15%.
Предложението на участника е:
1.АУТОКОМ 2 ЕООД, предлага 40 % търговска отстъпка;
Съгласно методиката, предвид даденото предложение на участника, последният получава следните точки по показател К5:
За АУТОКОМ 2 ЕООД – К5 = 40/40 х 5 = 5 точки;

Общия брой точки, който участника получава от оценките по показатели  К2, К3, К5, са както следва:
Показател Участник 

„АУТОКОМ 2“ ЕООД
К2 10
К3 3
К5 5

Общ брой точки по оценка на
 тех. предложение

18 точки

Участник АУТОКОМ 2 ЕООД е представил валидна и редовна техническа оферта.
 Заявява, чрез писменото си техническо предложение:

 че след постъпване на МПС – стопанисвани от ТП „ДГС Царево”, в специализираната ни сервизна база, ремонтът с части и материали на производителя за съответните марки,
съответно техни еквиваленти, ще осъществим за срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на постъпване на МПС в съответния сервиз, при условия и ред, съгласно
техническата спецификация;
 че пристигането на мобилния ни екип от специалисти на мястото на повредената машината и преценка за извършване на ремонт на място или репатриране на техниката до наша
база ще бъде в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на подаване на заявката от възложителя към нас – в качеството си на потенциални изпълнители. Ремонтът ще
извършим, според всеки конкретен случай в зависимост от естеството на повредата, с подмяната на съответната резервна/и част/и с нова/и или с техни еквиваленти, съгласно
условията на поръчката и техническата спецификация;
 че отчитането на свършената работа, респективно заплащането ѝ, ще се извършва на база реално изразходваното технологично време, измервано в сервизни часове от по 60
минути, като за конкретна ремонтна дейност, сервизните часове няма да надвишават нормативно определените сервизни нормовремена, съгласно българското законодателство;
 търговска гаранция за качество, относно всяка доставена резервна част и/или консуматив (в месеци) съобразно гаранцията на производителя им е: 6 месеца, считано от
момента (датата) на подписване на предавателно - приемателния протокол за извършената доставка;
 търговска гаранция за качеството, относно изпълнението на всяка една от услугите (в месеци) или като цяло за всички услуги е: 6 месеца, считано от датата на приемане на
извършената услуга;
Работно време не по – малко от 8 часа, през деня;
Кадрови ресурс за изпълнение на поръчката, съгласно предварително зададените технически изисквания на Възложителя;
 че по време на действието на сключения договор, в случай че ТП „ДГС Царево”, придобие/стопанисва други МПС моторните превозни средства, агрегати, включително и АУГ, да
поеме следгаранционното сервизно и техническо обслужване и за тях.

Предвид гореописаните факти и обстоятелства, комисията единодушно взе следното решение:
Техническото предложение е представено в съответствие с предварително поставените изисквания на Възложителя, за което допуска до етап оценка на ценовите предложения на следният
участник: АУТОКОМ 2 ЕООД.
Отварянето на ценовото предложение, ще се извърши на 04.06.2021 г., в 10:00 ч. в ЦАИС ЕОП. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, денят, часът и мястото за отваряне на
допуснатите до отваряне ценови предложения да се обяви в профила на купувача чрез публикуване на съобщение.
КОМИСИЯ:
Председател на оценителната комисия
Иванка Пеева Желязкова
Членове на оценителна комисия:

1. Калин Михайлов Николов
2. Янка Бончева Овалова

 


	

